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  معناهامعناها  الكلمةالكلمة

  

  معناهامعناها  الكلمةالكلمة

 أظهر ارتياحه له  هش إليه  الجلبة    الضجة 

 سره بنشر الكالم  بسطه بالكالم  شد في الوثاق  أوثق 

 حث  حض  أكله وأطعمه  لقمه 

 الصواب  السديد  الفوز   الظفر 

 الصرخة الشديدة )ج( صيحات  الصيحة   الغي )×( الهداية  الرشاد 

 

 الأسئلة :  $$

  " من كان على الباب فليدخل " " من كان على الباب فليدخل "   --11

  من قائل هذه العبارة ؟ ومتى قالها ؟ ولمن قالها ؟ من قائل هذه العبارة ؟ ومتى قالها ؟ ولمن قالها ؟   --
 محمد بن حميد الطوسي .  * القائل :

 ؟ عندما كان على غذائه يوما مع جلسائه .  * متى قالها
 ؟ لبعض غلمانه .  * لمن قالها

  من كان على الباب ؟ من كان على الباب ؟ بماذا أجيب "الطوسي" حينما أذن بالدخول لبماذا أجيب "الطوسي" حينما أذن بالدخول ل  --22
 * قيل له : إن فالنا أخذ وقد أوثق بالحديد، والغلمان ينتظرون أمرك فيه ! 

  بماذا أشار جلساء الطوسي عليه بالنسبة لعدوه الذي ظفر به ؟ بماذا أشار جلساء الطوسي عليه بالنسبة لعدوه الذي ظفر به ؟   --33
 * أشار عليه جلساؤه بقتله . 

  كيف استقبل الطوسي عدوه ؟ وماذا فعل به ؟ كيف استقبل الطوسي عدوه ؟ وماذا فعل به ؟   --44
لسه وأمر بتجديد الطعام وبسطه بالكالم * لما رآه الطوسي هش إليه ورفع مج

 ولقمه حتى انتهى الطعام . 
 * وأمر له بكسوة حسنة وصلة وأمر برده إلى أهله مكرما . 

  ماذا قال الطوسي لجلسائه ؟ وما داللة ذلك على ما تخلق به من صفات ؟ ماذا قال الطوسي لجلسائه ؟ وما داللة ذلك على ما تخلق به من صفات ؟   --55
قال لهم : إن أفضل األصحاب من حث الصاحب على المكارم ونهاه عن ارتكاب * 
 لمآثم وحسن لصاحبه أن يجازي اإلحسان بضعفه واإلساءة بصفحه . ا

 * ويدل ذلك : على األخالق الطيبة التي كان يتمتع بها الطوسي . 

  ما أبرز الصفات التي يجب أن يتخلق بها من يجالس الملوك ؟ ما أبرز الصفات التي يجب أن يتخلق بها من يجالس الملوك ؟   --66

* ينبغي لمن حضر مجالس الملوك أن يمسك إال عن قول سديد وأمر رشيد فإن 
 لنعمة وأجمع لأللفة . ذلك أدوم ل

 

  ما الذي تستفيده من هذا الموضوع في ضوء دراستك له ؟ ما الذي تستفيده من هذا الموضوع في ضوء دراستك له ؟   --77
 مراقبة هللا في أقوالنا وأفعالنا .  -ب               المقدرة .    دالعفو عن -أ
 ن كان يؤمن باهلل فليقل خيرا أو ليصمت . م   -ج

  ماذا تعرف عن محمد بن حميد الطوسي ؟ ماذا تعرف عن محمد بن حميد الطوسي ؟   --88
د جيش المأمون العباسي، استعمله على الموصل وكان شجاعا من قوا هو وال  * 

 هــ . 212ممدوحا، قتل سنة 
 
 

 : ي ــزلـنــمـب الـــواجـال $$
 " من كان على الباب فليدخل "  -1
 من قائل هذه العبارة ؟ ومتى قالها ؟ ولمن قالها ؟  -
 بماذا أجيب "الطوسي" حينما أذن بالدخول لمن كان على الباب ؟  -2
 بماذا أشار جلساء الطوسي عليه بالنسبة لعدوه الذي ظفر به ؟  -3
 كيف استقبل الطوسي عدوه ؟ وماذا فعل به ؟  -4
 ماذا قال الطوسي لجلسائه ؟ وما داللة ذلك على ما تخلق به من صفات ؟  -5
 ما أبرز الصفات التي يجب أن يتخلق بها من يجالس الملوك ؟  -6
 هذا الموضوع في ضوء دراستك له ؟ ما الذي تستفيده من  -7
 ماذا تعرف عن محمد بن حميد الطوسي ؟  -8
 

" إن أفضل األصحاب من حض الصاحب على المكارم ، ونهاه عن ارتكاب  -9
 المآثم ، وحسن لصاحبه أن يجازي اإلحسان بضعفه ، واإلساءة بصفحه " 

 ) الصاحب ( . مضاد : ) اإلحسان ( ، جمع : حض ( ،  –معنى : ) المكارم  -أ
 من قائل العبارة ؟ ولمن ؟ وما المناسبة ؟  -ب
ن أفضل صاحب في رأي الطوسي ؟  -ج  م 
 

 أفـضــل الأصــحـــاب :  -1
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" ينبغي لمن حضر مجالس الملوك أن يمسك إال عن قول سديد وأمر رشيد  -10
 فإن ذلك أدوم للنعمة ، وأجمع لأللفة " 

 فرد : )مجالس( . أمر (  م –ينبغي ( ، جمع : ) قول  –رشيد  –معنى : ) سديد  -أ
 ما الصفات التي يجب أن يتحلى بها من يجالس الملوك ؟  -ب
 اذكر دليال من القرآن الكريم يؤكد لنا القول السابق .  -ج
 
 

 
 

  معناهامعناها  الكلمةالكلمة

  

  معناهامعناها  الكلمةالكلمة

 ال خضرة فيها وال مطر  سنة شهباء  جزء    كسر 

 ضعافا  عجافا  ما دون عشرة رجال  الرهط 

 

 أسئلة : ال $$

  من كان مع النبي الكريم في أثناء سيره إلى المدينة ؟ وماذا رأى في طريقه ؟ من كان مع النبي الكريم في أثناء سيره إلى المدينة ؟ وماذا رأى في طريقه ؟   --11
 * كان مع النبي الكريم أبو بكر وعامر بن فهيرة ودليلهم عبد هللا بن أريقط . 

 * ورأى في طريقه خيمة تقعد بفنائها امرأة يقال لها : أم معبد . 

  من هي أم معبد ؟ وما قصة شاتها ؟ من هي أم معبد ؟ وما قصة شاتها ؟   --22
* امرأة من بني خزاعة كانت تقيم في موضع بين مكة والمدينة مما يلي مكة 

 حفة . بالقرب من المكان المعروف بالج
* قصة الشاة : كان عندها شاة خلفها الجهد وقعد بها الضعف عن الذهاب مع الغنم 

 فقال لها النبي الكريم : هل بها لبن ؟ فقالت أم معبد : هي أضعف من ذلك . 
أتأذنين لي أن أحلبها ؟    فقالت : نعم ، بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبا  فقال :

فحلبها فأخذها الرسول الكريم ومسح ضرعها وسمى هللا تعالى ودعا وقال : " 
 اللهم بارك لها في شاتها " 

  ما الحديث الذي دار بين أم معبد وبين زوجها ؟ ما الحديث الذي دار بين أم معبد وبين زوجها ؟   --33
 ضعيفة وال حلوبة في البيت  * قال أبو معبد : من أين لكم هذا ؟ والشاة

* قالت أم معبد : ال وهللا إال أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت ومن 
 حاله كذا وكذا . 

* قال أبو معبد : وهللا إني ألراه صاحب قريش الذي تطلبه صفيه يا أم معبد ، 
صاحب فوصفته في كالم طويل وما كادت تفرغ حتى قال أبو معبد : هذا وهللا 

يا أم معبد  –أدركته  –قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر ، ولو كنت وافقته 
 لتمنيت أن أصحبه . 

  ما الذي فعله الرسول الكريم بعدما سال اللبن من ضرع الشاة ؟ ما الذي فعله الرسول الكريم بعدما سال اللبن من ضرع الشاة ؟   --44
* دعا النبي الكريم بإناء كبير يروي الرهط ويشبعهم ، فحلب فيه لبنا كثيرا حتى 

ت حتى رويت ، وسقى أصحابه حتى رووا ، ثم شرب علته الرغوة فسقاها فشرب
 هو وقال : " ساقي القوم آخرهم " ثم حلب فيه ثانيا، وتركه عندها ثم ارتحلوا . 

 

 الواجب المنزلي :  $$

 كسر( ؟  –عجافا  –شاة  –: ما مرادف ) الرهط  1س
؟  )صلى هللا عليه و سلم ( ؟ و إلى أين ؟ و من صاحبه ي: من أين خرج النب 2س

 و من دليلهم ؟ 
 )صلى هللا عليه و سلم ( فى طريقة إلى المدينة ؟  ي: ماذا رأى النب 3س
 ؟ و ما صفاتها ؟  ي الكريملقيها النب ي: ما اسم المرأة الت 4س
 )صلى هللا عليه و سلم (  يم معبد و بين النبدار بين أ ي: ما الحوار الذ 5س

 و أصحابه ؟ 
 ا فرغ الرسول من الدعاء ؟ و ما نتيجة ذلك ؟ حدث للشاة بعدم ي: ما الذ 6س
  دار بين أم معبد و زوجها ؟ و ماذا طلب منها ؟ يما الحديث الذ:  7س
 

 حتى رووا ، ثم شرب هو وقال : ) ساقي القوم آخرهم ( " " سقى أصحابه  8س

 جمع : ) ساقي ( ، مضاد : ) رووا ( .  -أ
 . وضح ذلك .  في الفقرة بعض اآلداب التي يجب اتباعها -ب
 من قائل العبارة : " ساقي القوم آخرهم " ؟  -ج
 

" خرج من غار ثور ، وسار في طريقه هو وصاحبه ودليلهم ، وفي أثناء  9س
 سيره مر على خيمة ، تقعد بفنائها امرأة .. " 

 من الذي خرج من غار ثور ؟ ومن صاحبه ؟ ومن دليلهم ؟ وإلى أين توجه ؟  -أ

 شــاة أم مـعـبــد :  - 2
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 ي كان تقعد بفناء خيمتها ؟ وما أهم صفاته ؟ من المرأة الت -ب
 ما الشيء الذي طلبه القوم من هذه المرأة ؟ وماذا قالت لهم ؟  -ج
 

" وما أن فرغ الرسول الكريم من دعائه حتى فرجت الشاة ما بين رجليها  10س
 ودر ضرعها ، وكثر لبنها ... " 

 . معنى : ) فرغ ( ، جمع : ) شاة ( ، مضاد : ) كثر (  -أ
 صفة الشاة التي كانت في فناء أم معبد .  -ب
 ببرك الرسول الكريم . وضح ذلك . لقد حدثت المعجزة  -ج
 من قائل العبارة ؟  11س
 إن رأيت بها حلبا فاحلبها .  -ما هذه الشاة يا أم معبد .            ب -أ
 . وهللا إني ألراه صاحب قريش  -" اللهم بارك في شاتها "          د -ج
    لو كنت وافقته لتمنيت أن أصحبه .  -س
 

  

 
 

  معناهامعناها  الكلمةالكلمة

  

  معناهامعناها  الكلمةالكلمة

 الزيادة  النيف  تعلم الفقه وفهم علوم الشريعة   تفقه 

 تركت  خلفت  ألف ورتب  صنف 

 

  عمن تلقى اإلمام أحمد العلم ؟ عمن تلقى اإلمام أحمد العلم ؟   --11
 تلقى العلم عن سفيان بن عيينه واإلمام الشافعي .  -

  أين التقى اإلمام أحمد بن حنبل اإلمام الشافعي ؟ أين التقى اإلمام أحمد بن حنبل اإلمام الشافعي ؟   --22
 حين قدم بغداد ويعتبر اإلمام أحمد من أكبر تالميذه البغداديين .  -

  لماذا ارتحل اإلمام أحمد كثيرا ؟ لماذا ارتحل اإلمام أحمد كثيرا ؟   --33
 ارتحل اإلمام أحمد كثيرا في طلب العلم ونشره .  -

  ما األصول التي أسس عليها اإلمام أحمد بن حنبل مذهبه ؟ ما األصول التي أسس عليها اإلمام أحمد بن حنبل مذهبه ؟   --44

  وما خواص هذا المذهب ؟ وما خواص هذا المذهب ؟ 
 السنة المرفوعة المتواترة .  -القرآن الكريم .                ب -أ

 إجماع الصحابة فإذا اختلفوا تخير من أقوالهم أقربها إلى الكتاب والسنة .  -ج
 القياس ويستعمل عند الضرورة .  -األخذ بالحديث غير المتواتر .    هـ  -د

في االجتهاد تشبه طريقة الشافعي إال أنه كان يتوقف  طريقته  ** خواص مذهبه :
 إذا تعارضت األدلة ويكره الفتوى فيما ليس فيه أثر عن السلف .  

  ماذا قال اإلمام الشافعي عن اإلمام أحمد ؟ ماذا قال اإلمام الشافعي عن اإلمام أحمد ؟   --55

  وما داللة ما قال على شخصية اإلمام أحمد بن حنبل ؟ وما داللة ما قال على شخصية اإلمام أحمد بن حنبل ؟ 
أفضل وال أعلم وال أفقه قال الشافعي : " خرجت من بغداد فما خلفت بها رجال  -

 من أحمد بن حنبل . 

  كان اإلمام أحمد بن حنبل شجاعا في الحق ال يهاب . ما مظاهر ذلك ؟ كان اإلمام أحمد بن حنبل شجاعا في الحق ال يهاب . ما مظاهر ذلك ؟   --66
حين وقف في محنة خلق القرآن موقفا ثابتا ، تحمل الضرب والحبس ولم يخضع  -

 ولم يرجع عن رأيه . 

  في أي البالد يشيع مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ؟ في أي البالد يشيع مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ؟   --77
 فمذهبه المقام األول في نجد وهو المذهب الرسمي للحجازيين . د : في نج -أ
 : فبعض أهل السنة في الشام حنابلة .  في الشام -ب
 : لكن من يعتنق مذهبه بالعراق قليل . في العراق  -ج
 : ومذهبه نادر في مصر . في مصر  -د

  لفقه ؟ لفقه ؟ ما العلم الذي كان يميل اإلمام أحمد لالشتغال به الحديث أم اما العلم الذي كان يميل اإلمام أحمد لالشتغال به الحديث أم ا  --88
 كان اإلمام أحمد يميل إلى االشتغال بالحديث .  -
 أكمل :  -9
 .  هــ241بغداد عام وتوفي في  هــ164بغداد عام ولد اإلمام أحمد في  -أ
  البخاري ومسلم .روى الحديث عنه اإلمامان :  -ب
 . المعروف بابن راهويه ، سحاق بن إبراهيم روى عنه مذهبه : إ -ج
 

 زلي الواجب المن $$

 عمن تلقى اإلمام أحمد العلم ؟  -1
 ما األصول التي أسس عليها اإلمام أحمد بن حنبل مذهبه ؟  -4
 لماذا ارتحل اإلمام أحمد كثيرا ؟  -3
 أين التقى اإلمام أحمد بن حنبل اإلمام الشافعي ؟  -2
 في أي البالد يشيع مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ؟  -7
 ل شجاعا في الحق ال يهاب . ما مظاهر ذلك ؟ كان اإلمام أحمد بن حنب -6

 الإمام أحمد بن حنبل :  - 3
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ماذا قال اإلمام الشافعي عن اإلمام أحمد ؟ وما داللة ما قال على شخصية اإلمام  -5
 أحمد بن حنبل ؟ 

 ما العلم الذي كان يميل اإلمام أحمد لالشتغال به الحديث أم الفقه ؟  -8
 أكمل :  -9
 .وتوفي في ..............ولد اإلمام أحمد في .................. -أ
 روى الحديث عنه اإلمامان : ..................،...................  -ب
 روى عنه مذهبه : ................ المعروف بابن .................. -ج
 
 
 
 

  معناهامعناها  الكلمةالكلمة

  

  معناهامعناها  الكلمةالكلمة

 ته وتنوعت مطالبه قويت وطأ اشتد الزمان علينا اإلبل التي تحمل الطعام   العير 

 صنمان كان العرب يعبدونهما الالت والعزى  المجادلة  المحاورة 

 من علماء اليهود )ج( أحبار   الحبر  المتاع   السلع 

 نصف النهار عند اشتداد الحر  الهاجرة  المشاحنة    التالحي 

  حجرة مرتفعة عن سطح األرض علية  موصوفا منعوتا 

ين أبي طالب ومحمد . أعد كتابته بأسلوبك ، ثم وضح في ضوئه ين أبي طالب ومحمد . أعد كتابته بأسلوبك ، ثم وضح في ضوئه دار حديث بدار حديث ب  --11

  بعض الجوانب في حياة العرب . بعض الجوانب في حياة العرب . 
قال أبو طالب للنبي : أنا رجل ال مال لي ، وقد اشتد الزمان علينا وهذه عير  -

قومك وقد حضر خروجها إلى الشام وخديجة بنت خويلد تبعث رجاال من قومك في 
 ألسرعت إليك .  عير لها فلو جئتها فعرضت نفسك

  أرسلت السيدة خديجة إلى محمد . فمتى كان ذلك ؟ أرسلت السيدة خديجة إلى محمد . فمتى كان ذلك ؟   --22

  ولماذا أرسلت إليه ؟ وماذا قالت له ؟ ولماذا أرسلت إليه ؟ وماذا قالت له ؟ 
 متى كان ذلك ؟  عندما بلغها ما كان من محاورة عمه له .  -
 لماذا أرسلت إليه ؟ لكي يعمل بالتجارة في أموالها .  -
 ك . قالت له : أنا أعطيك ضعف ما أعطي رجال من قوم -

  بماذا استدل ) نسطور ( على نبوة محمد ؟ بماذا استدل ) نسطور ( على نبوة محمد ؟   --33
 بالشجرة التي نزل النبي الكريم تحتها.   -أ

 بحمرة في عيني النبي الكريم ال تفارقه .  -ب

هناك مواقف استنتج منها أن محمدا نبي ، وضح ذلك في ضوء دراستك هناك مواقف استنتج منها أن محمدا نبي ، وضح ذلك في ضوء دراستك   --44

  للموضوع . للموضوع . 
 ف بالالت والعزى ، عندما وقع بينه وبين رجل تالح ، فقال الرجل : احل -أ

فقال محمد : ما حلفت بهما قط ، فقال الرجل لميسرة : هذا وهللا نبي يجده أحبارنا 
 منعوتا في كتبهم .  

 كان ميسرة يرى ملكين يظالن الرسول الكريم من الشمس .  -ب

رأت السيدة خديجة بعض الدالئل على نبوة محمد فماذا رأت ؟ وكيف رأته ؟ رأت السيدة خديجة بعض الدالئل على نبوة محمد فماذا رأت ؟ وكيف رأته ؟   --55

  ولماذا عجبت ؟ ولماذا عجبت ؟ 
رأت محمدا على بعيره وملكان يظالن عليه فأرته نساءها فعجبن لذلك ودخل  -

 عليها محمد فأخبرها بما ربحوا فسرت بذلك . 

أخبر ميسرة موالته السيدة خديجة بما رأى وما سمع عن محمد في أثناء أخبر ميسرة موالته السيدة خديجة بما رأى وما سمع عن محمد في أثناء   --66

  الرحلة . فماذا قال ؟ الرحلة . فماذا قال ؟ 
شام ، وأخبرها بما قال ميسرة : لقد رأيت ملكين يظالن محمدا منذ خرجنا من ال -

 قاله الراهب نسطور ، وما قاله الرجل اآلخر الذي خالفه في البيع . 

  بماذا كافأت خديجة محمدا ؟ وما الذي دفعها إلى ذلك ؟ بماذا كافأت خديجة محمدا ؟ وما الذي دفعها إلى ذلك ؟   --77
 أعطت ضعف ما سمت به ) أي ضعف األجر المتفق عليه ( .  -
 

  من قائل هذه العبارة ؟ من قائل هذه العبارة ؟   --88
 ) لقد رأيت هذا منذ خرجنا من الشام (  -أ
 ) هذا وهللا نبي يجده أحبارنا منعوتا في كتبهم (  -ب
 ) أنا أعطيك ضعف ما أعطي رجال من قومك (  -ج
 ) هذا رزق قد ساقه هللا إليك (  -د
 ) ما حلفت بهما قط (  -ر

  ) أنا رجل ال مال لي (  -هـ 
 
 
 الواجب المنزلي :  $$
بك ، ثم وضح في ضوئه دار حديث بين أبي طالب ومحمد . أعد كتابته بأسلو -1

 بعض الجوانب في حياة العرب . 

 من عالمات نبوة الرسول الكريم قبل البعثة :  -4
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 بماذا استدل ) نسطور ( على نبوة محمد ؟  -3
أرسلت السيدة خديجة إلى محمد . فمتى كان ذلك ؟ ولماذا أرسلت إليه ؟ وماذا  -2

 قالت له ؟ 
هناك مواقف استنتج منها أن محمدا نبي ، وضح ذلك في ضوء دراستك  -4

 للموضوع . 
السيدة خديجة بعض الدالئل على نبوة محمد فماذا رأت ؟ وكيف رأته ؟  رأت -5

 ولماذا عجبت ؟ 
أخبر ميسرة موالته السيدة خديجة بما رأى وما سمع عن محمد في أثناء  -6

 الرحلة . فماذا قال ؟ 
 بماذا كافأت خديجة محمدا ؟ وما الذي دفعها إلى ذلك ؟  -7
 
 من قائل هذه العبارة ؟  -8
 ذا وهللا نبي يجده أحبارنا منعوتا في كتبهم ( ) ه -ب
 ) لقد رأيت هذا منذ خرجنا من الشام (  -أ
 ) أنا أعطيك ضعف ما أعطي رجال من قومك (  -ج
 ) هذا رزق قد ساقه هللا إليك (  -د
 ) ما حلفت بهما قط (  -ر

 ) أنا رجل ال مال لي (   -هـ 
 

 حة ( شغل عقلك : ) الدجاجة في الثالجة التفا $$

 حتى تصبح الجملة مفيدة .   أضف نقطة واحذف أخرى   
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